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HET KLEINE NOORD 
Bij de gemeente is men erg 9eschrokken van het woord 11 ve rloedering11

, door mi j gebruik t 
voornamelijk met he t Kle ine Noord in een eerder d i t jaar ingezonden b ri ef aan de lokale 
dagbladen. We moeten eerst duidelijk vas tste ll en waar we over praten , omdat men bi j de 
gemeente - begrijpelijk, dat wel - ke nne l i jk een hee l andere inhoud aan het begrip 
gaf dan ik bedoeld had. 

Kleine Noord 71 - 73 na de brand van februari 1965 
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Van Dale geeft twee betekenissen: het ver
rotten, vergaan van een dood stuk wild 
dat niet gevonden wordt en: tot een loeder 
worden; een loeder is een scheldwoord 
voor een gemene vent, een gemene meid, ook 
wel voor een dier of zaak gebruikt. 
Laten we het woord maar omschrijven als: 
tot iets heel slechts worden. 

Waar houden we ons bij "Oud-Hoorn" mee 
bezig? Met het historische stadsbeeld. 
Al s ik in het kader van "Oud-Hoorn" dus 
over de "verloedering van het Kleine 
Noord" praat, dan praat ik over de 
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"verloedering", de ernstige aantasting 
van het historische straatbeeld van het 
Kleine Noord. En over niets anders. 

In december 1944 en januari 1945 zijn in 
opdracht van het Rijksbureau voor de 
Monumentenzorg straatbeelden getekend 
van onder andere het Kleine Noord; de 
gehele gevelwand aan zowel de oneven 
kant als de even kant is daarop vast
gelegd, aangev~ld met gegevens omtrent 
bouwjaar, architect en geve l breedte. 
Deze straatbeelden zijn in 1974/75 bij
gewerkt naar de toenmalige situatie. 
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Kleine Noord 15 : gaat u dit pand nu eens bekijken .• •• 

Kleine Noord 34-36 : gesloopt in 1958 
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Hotel Eet Wapen van West-Friesland, afgebrand in 1965 

In onderstaande tabel, samengesteld aan 
de hand van beide straatbeelden, aan
gevuld met de huid ige situatie, wordt 
èen overzicht gegeven van de gevels 
aan het Kleine Noord, gesp lits t in 
boven- en onderpuien en verdeeld naar 
de per iode waarin ze zijn opgetrokken. 
Het steeds weer gebruikte argument, dat 
ook de 20e eeuw zijn kansen moet krijgen 
in de binnenstad, is naar mijn steil ige 
overtuiging niet te handhaven. 
De 20e eeuw heeft niet alleen zijn kan
sen gehad en gegrepen, maar drukt nu 
zelfs een overwegend stempel op de 
binnenstad . 
Want naar ik moet aannemen zijn deze 
cijfers van het Kleine Noord van toe
passing op vele straten in de binnen- _j 
stad. 

periode: nog aanwezige bovenpuien 

1945 1975 

15e eeuw 1 1 
16e eeuw - -
17e eeuw 3 3 
18e eeuw 20 16 
19e eeuw 23 16 
20e eeuw 19 27 

totaa 1 : 66 63 

vóór 1900 117 36 

l ná 1900 19 27 

Op het Kleine Noo rd zijn de laatste 
25 jaar drie panden gesloopt; in geen 
van deze geva l len is nieuwbouw in de 

1980 

1 
-
3 

13 
15 
31 

63 

32 
31 

in: 

We zien dat het aantal 18e-eeuwse 
bovenpuien sinds 1945 is gedaald van 
20 naa r 17, het aanta l 18e-eeuwse 
onderpuien is bijna gehalveerd. 
Van de 23 19e-eeuwse bovenpu ien, die 
er in 1945 nog waren, zijn er nu nog 
15 over; van de 25 onderpuien uit de 
vorige eeuw hebben zich tot nu toe 
nog maar 11 kunnen handhaven. 
De 20e-eeuwse bovenpu ien zijn sinds 
1945 van 19 (van de 66, dat i s minder 
dan 1/3) i n aantal toegenomen tot 31 
(van de 63, dat is bijna de hel ft ) . 
Bij de onderpuien, maar dat is geen 
nieuws meer, is de ontwikkeling nog 
schrikbarender: gestegen van 24 van de 
66 naar 42 van de 63. 

nog aanwezige onderpuien in: 

1945 1975 1980 

1 1 1 
- - -
1 1 1 

15 8 8 
25 15 11 
24 38 42 

66 63 63 

42 25 21 
24 38 42 

plaats gekomen. Het betreft de nummers 
34-36, 1 inks van de Noorderkerk en het 
ho tel nummer 71-73 op de punt tussen 
Kleine Noord en Scharloo. 
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Doorbraak 
"Ten behoeve van de verbetering van het 
Kleine Noord zijn plannen ontworpen tot 
het maken van een doorbraak van het 
Kleine Noord naar de Veemarkt langs de 
noordzijde van de Noorderkerk. 
Deze kerk wordt daardoor ontmanteld en 
verkrijgt een fraaier aanzien. 
Ter uitvoering van deze plannen zijn 
enkele grondtransacties met de Neder
lands Hervormde Gemeente en de heer 
G.J. Ha ri ng noodzakelijk, terwijl voorts 
het in vervallen staat verkerende per
ceel Klei ne Noo rd no. 34, bestaande 
uit een winkel met woonhuis en berg
plaats, alsmede het aangrenzende voor
malige spuithuisje, dienen te worden 
ges loopt. 
Ter afscheiding van het ter rei n langs 
de Noorde rkerk en het voetpad zal 
voor rekening der gemeente een muurtje 
worden gebouwd, terwijl aan de andere 
zijde van het voetpad een plantstrook 
zal worden aangebracht, behoudens aan 
de zijde van het Kleine Noord waar 
de etalages van de fa . Haring insprin
gen. 
Op deze wijze zal naar onze mening 
een zeer aantrekkelijke verbetering 
worden bereikt, welke de volledige 
instemming van de Rijksdienst voor de 
11onumentenzorg heeft •11 

Aldus het voors tel van B & W van de 
Gemeenteraad, die op 9 juni 1958 ~et 
de plannen instemde en een krediet van 
f 4.500,-- beschikbaar stelde voor de 
uitvoering van de plannen tot het 
mnken van een doorbraak tussen Kleine 
Noord en Veemarkt. 
Een structurele aantasting, die op 
28 april 1959 de historische naam 
"Claes Molenaersgang" kreeg naar de 
legendarische ini t iatiefnemer tot de 
bouw van de t1a r i ake rk. 

Brand 
Donderdagmiddag 25 februari 1965 om
streeks half zes brak een fe l le brand 
uit in het hotel Het Wapen van West
Friesland; het interieur werd totaal 
verwoest. 
De brand trok een grote publieke belang
stelling. Het College van B & W, ju ist 
aan het vergaderen, onderbrak zijn be
raadss lagingen om de ramp te kunnen 
gadeslaan. Burgemeester Canneman be
tuigde 's-avonds de eigenaar zijn deel
neming en zegde alle medewerking bij 
de herbouw van het hotel toe . 

De gemeente zag echter na de brand 
haar kansen schoon om het afgebrande 
pand in bez it te krijgen . 
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Op 10 juni besloot de Gemeenteraad tot 
aankoop van de ruïne met de bedoeling 
deze te slopen ten behoeve van een 
toegangsweg tot het uitbreidingsplan 
Grote Waal. Oorspronkelijk was deze 
weg om het hotel heen geprojecteerd en 
zou het pand gespaard b lijven. 
\vethouder Wiese merkte hierover op, 
dat bij het ontwerpen van de oorspron
kelijke plannen geen rekening was 
gehouden met het gebruik van het pand 
om de doodeenvoudige reden, dat het 
bewuste perceel nog geen gemeente-eigen
dom was en vóór de brand ook niet kon 
worden anngekocht. 
Daarom moesten de wegen eromheen worden 
geleid. Than s , aldus nog steeds de 
wethouder, zou dit niet meer nodig zijn. 

De gemeente maakte hier duidelijk mis
bruik van de ontstane situatie, en 
offerde het historisch gegroeide straat 
beeld op aan onze heil ige koeien, die 
ze een nog betere aanloop zouden kunnen 
nemen naar de racebaan die Weel zou gaan 
heten. 

De gemeente legde f 90 . 000,-- op tafel voor 
deze tweede structurele aantasting op het 
Kleine Noord binnen tien jaar. 
De middenstand deed tussen 1945 en nu de 
rest. 

Leo Hoogeveen. 

Najaars· 
leden
vergadering 

De najaarsledenvergadering voor 1980 is 
door het Bestuur vastgesteld op 
donderdag 30 oktober. De bijeenkomst 
hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden in 
bij de Noorderkerk te Hoorn. 
Nauwkeurige gegevens over tijd en plaats 
zult u nog ontvangen, maar het Bestuur 
verzoekt u dri ngend deze avond voor 
110ud- Hoorn 11 te reserve ren. 
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fl"OUD-HOORN" Secreta riaat: Postbus 346 
1620 AH HOORN 

Kwartaalblad van de Veren i ging "Oud-Hoorn". 
Grati s voor leden. Losse nummers via de 
Hoornse boekhande laren ve rkrijgbaar 
ad f 1, 50. 

Best uur : J . M. Baltus, voorz i t t er 
L. P.M. Hoogeveen , secret ar i s 
ITW . M. Roes t-P restupa , penn i ng
mees t e resse 

leden : ITTN. J . Schouwi nk- van der Wi ndt 
A. de Graaf (archivar is) 
Y.J . Hangelbroek 
H.W. Saaltink 

Redact iecommissie : 
J . Bui ten 
J.L.N . Dijkstra 
L.P . M. Hoogeveen 
C. Kuppe rs 
J .M. Onstenk 
H. W. Saaltink 
W. Vingerhoed 

Redactieadres: 
J.L.N. Dijkstra 
Rotiusstraat 46 
1624 GC HOORN 

Opgave n i euwe leden: 
rrw. J. Schouwi nk- van de r Windt 
Grot e Oos t 13 
162 1 BR HOORN 
tel. 18434 

Con t ributie: f 15,-- pe r jaar, inclusief 
t oezending van het kwa r taa lblad . 
Giro : 21 44 888, t . n . v. rrw. M. Roest-Pres t upa , 

Hoeker 2 
1625 CA HOORN 

Arch ie fd i ens t Westfriese Ge meenten : 
Het s t reeka rch ief is gevestigd i n het s tad
huis van Hoorn, Nieuwe Steen 1, t el. 31234. 
Pos t adres: Arch ie f d ienst \/es tfr i ese Ge meenten, 

Postbus 603 , 1620 AR HOORN. 
De studiezaa l is geope nd van maandag t/m 
vrijdag van 9 . 00 - 17.00 uur en iedere tweede 
en vierde woensdag van de maand van 
19.00 - 22 .0 0 uur (beha lve juli en augustus ). 
Tussen 12 . 30 en 13.30 uur en ná 16.45 uur 
kunnen geen st ukken wo rden aangevraagd. 
Tar i even : door het archief ver r ich t onde rzoek 
f 8 ,-- pe r half uu r; fotokopieën van r ijks-
a rch i va 1 ia f 0, 40, ove ri ge f 0, 55. 
Ei gen onderzoek op de s tud iezaal en het 
lénen van boeken uit de bibliotheek (niet 
a ll es wo rd t uitgeleend) is 11gratis 11
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West fries Museum : 
Rode Steen 1, Hoorn (te l. 15597) . 
GeQ.Pend: l april - 1 oktobe r, werkdagen van 
10. 00 - 17. 00 uu r, zon- en feestdagen van 
12 . 00 - 17.00 uu r; 
van 1 oktober - 1 ap r il, werkdagen van 
10 . 00 - 12 . 00 en 14.00 - 17.00 uur . 
All een op zondagen in oktober en maart 
van 14 .00 - 17 . 00 uur . 

FOUTIEVE PAGINERING 
In nummer twee, tweede jaargang , van ons bl ad 110ud-Hoorn 11 i s he l aas een fouti eve 
paginer ing toegepas t . De bedoeling was pe r jaargang de pag ina' s door te nummeren. 
Op deze wijze is een ve rwijzing naar arti ke l en/of trefwoord in he t regelmatig 
ve rschi j nende trefwoo r den-register dui del ijke r en gemakkelij ker . 
Indien u uw exempla ren van 110ud- Hoo rn 11 bewaa rt, wilt u da n de pag ine ri ng van 
bovengenoemd numme r ve ra nde ren van 1 t/m 24 i n : 17 t/m 40. 

~wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww~ 
~ ~ 
~ OUDE NUMMERS VAN "OUD·HOORN" ~ 
v ~ 
~ Van een aantal oude nummers van 110ud-Hoo rn 11 zijn nog exempl a ren beschikbaar. ~ 
~ U kunt deze aanvragen bij de heer H. W. Saalt ink, ~ 
~ Ita li aanse Zeedijk 24-26 t e 1621 AH Hoorn . ~ 
~ (tel . 10319) ~ 
7A/AIA,/AIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIA~IA/AIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIMIAIAIAIA1 
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11 
MONUMENTENZORG IN DE 19e EEUW 

Bi j de voorbereiding van de tentoonste ll ing, gew i j d aan de gesch ieden is van de 
Ooste rpoort - reeds besp roken in een eerder nummer van 110ud- Hoorn 11 

- kwam een brie f 
aan he t licht, die een aa rdige kijk geef t op wat men zo'n 120 j aar ge leden onder monu
mentenzorg verstond . Bovendien zijn stijl en inhoud van di t epi stel zo typisch voor de 
patriarchale geest van het 19e-eeuwse Holl and se regentendom, dat we niet konden nal aten 
di t s tukje vaderlands proza uit 1861 in zijn gehee l weer te geven . Daarb ij is het wel 
licht niet ondienstig het geheel van een korte inleiding te voo rzien • 

De Oosterpoort te 
Hoorn , ca 1870 

Het schri jven is afkomsti g van een zekere 
G. M. van der L. en gericht aan de Hoornse 
no tabe l e , Dirk van Aker laken, op dat mo
ment president van de Ar rondissements 
rechtbank . Onderwerp is de gevreesde af
braak van de Oosterpoort . De briefsch r ij 
ver vraagt van Akerlaken te verhinderen, 
dat de afbraak doorgaat. 
Hoogstwaarschijnlijk verbe rgt zich achter 
de genoemde initialen Gij sber tus Mart inus 
van der Linden, in die dagen een bekend 
juri st en liberaal politi cus , nu vrijwel 
vergeten 1 ) . 
Hoogstens geniet hij nog enige bekendhe id 
als vader van de eveneens libera le poli 
t i cus Cort van der Linden, in de jaren 

. föto : 
Archi ef 
Westfr ies Museum 

van de Eerste Were l door log minister-pre
s ident . Gijs van der Linden, zoals hij 
in de wandeling genoemd werd , was een 
vur ig aanhanger van de staa tkundige 
ideeën van Thorbecke en heeft een werk
zaam aandeel gehad in d iens hervorm ingen . 
Bovendien komt Van de r Linden in de br ief 
naar voren als een man d ie niet gehee l 
van humor on tbloot i s . 

De ontvanger van de br ief was Dirk van 
Aker laken. Di t was een zo belangrijke 
figuur in de 19e - eeuwse Hoornse samen
leving, dat we wat meer aandach t aan hem 
moeten wi jden . De Akerlakens , afkomstig 
u i t de Zuidel i j ke Neder landen , waren aan 

Il 
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het eind van de 17e eeuw via Amsterdam 
door een paar geslaagde huwelijken in de 
Hoornse regentenwereld terecht gekomen. 
En ze zijn daar gebleven tot rond 1900. 
Dirk was de laatste van zijn geslacht 
die een belangrijke plaats in de Hoornse 
society innam. Voor een lid van de fa
mi 1 ie Akerlaken was dat eigen! ijk van
zelfsprekend. 
Er was in stadjes als Hoorn niet zo erg 
veel veranderd door de Omwenteling van 
1795, die een eind heette te hebben ge
maakt aan de oligarchie, de regering 
door een beperkt aantal families dus, 
uit de tijd van de Republiek der 7 
Verenigde Neder landen. Voor en na 1800 
komen we in de leidinggevende funkties 
dezelfde namen tegen, hoogstens uitge
breid met een paar figuren uit de welge
stelde burgerij. En omgekeerd komen we 
bij de leden van deze families dezelfde 
opeenhoping van funkties tegen als voor 
1795. Dirk van Akerlaken levert hiervan 
een sprekend voorbeeld. 

Ik heb in grote lijnen trachten na te 
gaan welke ambten hij zoal vervuld heeft . 
Dat hi j president van de Arrondissements
rechtbank was, laat ik buiten beschouwing, 
omdat we dat als zijn beroep kunnen opvat
ten. Dirk werd omstreeks 1816 geboren, 
studeerde rechten aan de Leidse Universi
teit en vestigde zich na zijn promotie in 
1838 weer in zijn geboortestad. 
In hetzelfde jaar al werd hij benoemd tot 
dijkgraaf en penningmeester van de Baars
dorpermeerpolder en tot molenmeester van 
de Oosterpolder in Drechterland. 
1839: 2e luitenant bij de Schutterij; 
1841: lid van Provinciale Staten van 
Noord-Hol land en auditeur (ambtenaar bi j 
de Kr ijgsraad) van de Rustende Schutterij 
van Noord-Holland; 
1844: Plaatselijk Ontvanger van Hoorn; 
1846: Conmissaris over de financiële aan
gelegenheden en eigendommen van de Her
vormde Gemeente; 
1847: Waarschap van Drechter land; 
1852: Hoofdingeland van hetzelfde Water
schap; 
1854: Hoogheemraad van de Honds bossche; 
1857: Curator van de Lati jnse School; 
1858: Regent van het Protestantsch Wees
huis en lid van de Tweede Kamer; 
1860: Conmissaris van de Spaarbank; 
1862: lid van de Hoornse Gemeenteraad; 
1884: lid van de Eerste Kamer; 
1887: Regent van de Rijkswerkinrichting. 

Tussendoo r werd hij ook nog aangezocht om, 
evenals zijn vader, burgemeester van Hoorn 
te worden, maar dat sloegrhij af , omdat 
hij zijn funktie bij de Rechtbank ervoor 
moest neerleggen en die laatste leverde 
meer op dan het burgemeesterspostje. 

Ik heb hierb ij zijn rol bij verschillende 
47 

culturele en wetenschappelijke instellin
gen onvermeld gelaten. Maar ook zonder dat 
is het duidelijk dat het aantal door hem 
bekleedde funk ties en ambten nauwelijks 
minder was dan dat van zijn 18e-eeuwse 
voorouders. 
Het openbare leven in het 19e-eeuwse Hoorn 
werd in zeer sterke mate bepaald door fi
guren als een van Akerlaken. Het is dan 
ook niet verwonderli jk, dat Van der Linden 
zich tot deze Akerlaken wendt. Temeer om
dat Van der Linden wist dat de Hoornse 
president van de Rechtbank zijn politieke 
opvattingen deelde en een man was met een 
ruime culturele en historische belangstel
] ing. 

Monumentenzorg was in het jaar waarin de 
brief geschreven werd nog nauwelijks een 
overheidszaak. Men kan zich afvragen. of er 
überhaupt enig besef van de waarde van ou
de gebouwen aanwezig was, afgezien dan van 
elitaire zonderlingen als Van der Linden 
en Van Akerlaken. Een monument werd hoog 
stens gehandhaafd als het in verband kon 
worden gebracht met een gebeurtenis uit het 
verleden, die strelend was voor het natio
nale zelfbewustzijn. Bij voorbeeld het 
Prinsenhof in Delft, omdat daar Prins Wil
lem 1, de Vader des Vaderlands, vermoord 
was. Verder liet men oude gebouwen alleen 
staan, als ze nog gebruikswaarde bezaten. 
Woon- en pakhuizen, kerken liepen nog geen 
gevaar, stadspoorten wel. Maar Hoorn, dat 
zijn bevolking had zien teruglopen van 
ruim 14.000 in de 17e eeuw tot minder dan 
9.000 aan het begin van de 19e eeuw en 
zijn funktie van regionale hoofdstad ver
loren had, waa rdoor veel overheidsgebouwen 
niet meer gebruikt werden, kende een zeer 
grote leegstand . Vandaar, dat men hier 
eerder dan elders geneigd was tot sloop 
over te gaan. Afbraakmateriaal bracht nog 
iets op, leeg staande huizen niet. 

Daarnaast was men bereid ieder middel aan 
te grijpen de geknakte welvaart te her
stellen. Zo kon afbraak van een poort 
een betere toegang tot de stad betekenen. 
Daarmee werd wellicht een verkeersstroom 
naar de stad geleid die betere kansen 
bood aan de plaatselijke middenstand. 
Dus brak men de poort af. 

Het is onjuist deze handelwijze vanuit 
onze eigen tijd te veroordelen. 
Monumentenzorg bestaat slechts dankzij 
een welvarende samenleving. Gedurende een 
groot deel van de 19e eeuw was Neder land 
arm. Er waren andere, dringender proble
men dan de zorg voor wat ons voorge
slacht ons had nagelaten. 
Monumentenzorg begint ook altijd bij hen 
die er voldoende geld en v rije tijd voor 
beschikbaar hadden, mensen als Van Aker
laken en Van der Linden. 



De heer met de hoed, niet de man met de 
pet. Die laatste had al zijn energie no
dig het dage] ij kso brood op de plank te 
krijgen. En bovendien beschikte h ij niet 
over de vereiste algemene ontwikkeling. 
De rest van het verhaal van de Ooster
poort is tamelijk bekend. 
De Gemeenteraad had geen bezwaar tegen 
afbraak. Maar Van Akerlaken en zijn me
destanders wisten de zaak tegen te houden . 
In 1873 , 12 jaar nadat de br ief geschre
ven werd, was het toen zeer pril le Monu
mentenzorg bereid een restauratie van 
de poort uit te voeren, mits de gemeente 
Hoorn f 600 ,-- bi idroeg in de kosten . 
De gemeente was h ie rtoe niet bereid, waarop 
Akerlaken het bedrag u i t e igen zak bijpas te 
en de poort toch gerestau reerd werd. 
Na deze inl eiding die aan de brief was meer 
relief kan geven , het stuk zelf. Dit is 
niet gedateerd, ma<tr zal geschreven zijn om
streeks 1861 , want de oudste zoon van Van 
der Linden die in 1846 geboren is, wordt ge
noemd als 15 - jarige. 
Amice, 
Ik ben in Hoorn geweest en heb gevraagd, 
waar woont de president van de regtbank. 
En toen ben ik naar zijn hui~ gegaan ; het 
was van onder tot boven digt!, en het was 
8 uur in den morgenstond. 
Ik ben met enige kinderen voor Uw huis ge
weest en zij zeiden: "die president schi jnt 
niet vroeg op te staan" . Mijn antwoord was : 
"hoor eens , schijn bedriegt , want je moet 
afgedrieduivekaterd vroeg opstaan, als ge 
hem een knol voor een citroen wilt verkopen." 

En wij gingen en zochten naar Truideman 
2

) 
en vonden daarentegen de Oostpoort . 
Hij werd toen gezegd , da~ de raad , (daar ik 
bij deze geen epith~toQ ) aan geef, omdat 
het niet eulogisch ) zou kunnen uitvallen) 
besloten had die poort voor den grond te 
gooyen. 

- "Hemelsche gereghtigheid! Die poort 
afbreken? En dat wnarom; wáárom als ik je 
vragen mag? - Staat zeker in den weg , man ! 
Staat ze iemand in· den weg? He! " - Zoo 
viel ik tegen den man uit, die er van 
schrikte. 
- Neen mijnheer! Maar ze kost zoveel aan 
onderhoud; ziet u. 
- Aan onderhoud? Daar zie ik niets van; 
ze ziet er integendeel schaveleunig uit; 
is Hoorn zo arm, dat ze dat kostbaar stuk 
niet onderhouden kan . Als het mijn was, 
zette ik het in mijn porceleinkast; 
schoon ' t daar ruim groot voor is. 
Maar 't zal niet gebeuren man! 
- ' t zal wel gebeuren Meheer! 
- ik zeg je van niet ; en daar kunt ge nu 
goedag van hebben . 
En mijn zoon 5) zei , (een borstje van 
15 jaar, dat zich verbeeldt al drooge 
oeren te hebben) "maar vader , als de raad 

het nu toch besloten heeft". - En ik 
antwoordde , "dat ' s allemaal , ik ga met 
een staande ziel naar de kerk" - "naar 
wiens ", vroeg mijn dochter. 
- "Och kind, val me niet in de reden, 
als ik zoo hard op denk . 
En zoo gebeurde het , dat wij de menschen 
"op zagen gaan" naar de kerk; en wij 
kwamen weer voor UF huis; en ••• alles 
was nog digt ; digt als een uitgestorven 
huis; 
- "Vader ! De president zal vast van
nacht gestorven zijn: het huis is 
gesloten!" 
- "Dat zeker niet, want hij zou niet heen 
gegaan zijn zonder ons vooruit te berigten. 
Hij weet te goed , hoe of WlJ ervan zouden 
schrikken; - want het is een remarkabele 
goede kerel ." 
- "Hoor eens , dan schijnt hij remarkabel 
lang te slapen . " 
- "Neen ! weet ge wat ! Hij is nu in de af
zondering; nu prepareert hij zich in stil
te voor den kerkgang. Wij zullen hem niet 
storen." 
En ik stapte daarover een stoep op, waar 
de meid j uis t de deur open deed, en zoo 
met een half oog toe wijzende op Uw huis, 
zei ik "wel ! meisje ! de Heer Akerlaken 
is toch in stad, he? " 
- Jawel menheer ! 
- En welvarend? 
- Best in orde mijnheer ! rond en dik. 
"Zie je wel!", zei ik tegen mijn kinderen, 
"de arme man zit vast een psalm te lezen 
of in den Prediker." 
Het rijtuig stond al te wachten en zoo 
moest'ik wegrijden. 
- En dan de poort , Vader! 
- Ik zal het hem zeggen , als hij straks 
met de opening 6) in den Haag komt. 
En nu komt hij niet ! 
Nu gaat hij naar de le Kamer ! en daarom 
schrijf ik ' t U. - Zorg voor de poorto 
Laat dat niet toe , dat men die afbreekt. 
- Alles moet maar weg tegenwoordig. 
Gelukkig dat het begint te keeren, - dus 
laten wi j ons aangorden en wij krijgen 
dien iconoclasten wel onder de knie. 

Vale . Uw G.M . van der L. 
1

) Dank aan de heer Hoogeveen van de 
Archiefdienst, die de man achter de 
initialen vond. 2

) Truideman: legendar isch figuur uit de 
15e eeuw , de ee rste, die in Hoorn aan 
armenzorg deed . Bedoeld wordt zijn af
beelding op een gevelsteen op een huis 
aan het Grote Oost. 

3) Epithe ton: versiering. 4
) Eulogi sch: a l s geschenk. 5) Zoon: de l atere bekende ministe r-pres i

dent Cort van der Linden . 6 ) Opening: opening van de zitting van de 
Staten Generaal. 

7) Iconoclasten: beeldenstormers . 
H. W. Saaltink 



STADSBEELD -Restauraties Wijzigingen Verval 
(augustus 1980) ====~ 

Breed 9 

Gedempte Appe l haven 

Gedempte Appelhaven 2 

Gouw 

Grote Noord 47 (beeldbepa l end) 

Grote Oost 

Grote Oost (monumenten) 

Grote Oost 35 (monument) 

Grote Oost 41 (monument) 

Grote Oost 60 (monument) 

Hoofd 

Ita l iaanse Zeed i jk 

Jeudje/Vollerswaal 

Karperkui l 

Kerkplein 38 

Kleine Noord 25 (beeldbepalend) 

Kl eine Oost 41 (monument) 

Kleine Oostbrug (monument) 

Munnickenveld 21 (monument) 

Nieuwstraat 2-4 (beeldbepalend) 

Oosterpoortsbrug (monument) 

Otto's brug (monument) 

Noorderstraatbrug (monument) 

Ramen 1-3 (monumenten) 

Pakhuisbrug (monument) 

Rode Steen 1 (monw 1en t) 

- Gesloopt. ~ 
- Houten sierom l ijsting beganegronds weer aangebracht. n 
- Herstel van sierbestrating. U 
- Toekomst beeldbepalende Koetshuis onzeker (weer 

een Hoorns monument naar Enkhuizens Buitenmuseum?) 

- Plannen van C&A zich hier te vestigen: 
ingrijpende straatbee l dwijziging! 

- Voorgevel aangepast aan de geest des tijds. 

- Op diverse plaatsen houten paa l tjes langs de 
ri j weg geplaatst tegen de auto-terreur op de 
trot to i rs. 

- Diverse panden worden opgeknapt. 

- o.a. zeldzaam straatbankje hersteld. 

- o.a. Empire-ornamenten hersteld. 

- Oosterkerk; restauratie vordert gestadig. 

- Nieuw havenkantoorje van twijfelachtige architec-
tuur en eigentijds bouwmateriaal. 

- Binnenkort nieuwbouw op plaats van voormalige 
bonbonfabr i ek. 

- Bestemmingsplan druk bediscussiee rd (parkeer
garage en demping deel Vollerswaal?). 

- Besprekingen over verplaatsing botterwerf 
Cees Droste naar hier worden voortgezet. 

- Plannen sloop voormalige Hopgebouw steeds 
definitiever. 

- Geve l "De Groote Gaper" overgeplaatst naar 
Enkhuizens Buitenmuseum. 

- Oosterpoort. Restauratie gereed. 
1 7 juni j. l • heropend. 

- Dek gerepareerd. 

- Claes Stapelhofje; restauratie in volle gang. 

- "De Coopren Toonbanck" gekraakt; 
o.a. buitenzijde opgeknapt. 

- \4ordt gerestaureerd. 

- Landhoofd hersteld. 

- Wordt gerestaureerd. 

- Toekomst nog steeds onzeker. 
Sloop nog niet afgewend. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

- Herstelwerkzaamheden ve r richt. n 
- Hek voor Westfries Museum nagenoeg gerestaureerd. U 

@ ~ 



~ Turfhaven (monument) 

n Veermanskade 

~ ZWAAG 

~ Grote Noord 15 (monument) 

~ Straatnaambordjes 

~ 
~ Ud no; rs 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~. 
~=~= 

- Tegenover Onder de Boompjes muurschildering 
aangebracht door Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o. 

- Aanlegsteiger langs kademuur met de scheepsjongens 
van Bontekoe wordt vernieuwd. 

- Voormalige pastorie (R.K.), die gesloopt zou 
worden voor de bouw van een nieuwe supermarkt, 
nog steeds gekraakt. 

- R.K. Kerk (St. Curiacus en Franciscus) op 
aanvraag van de lijst van beschermde monumenten 
afgevoerd. 

- Vele 19e-eeuwse zinken bordjes met beeldbepalende 
allure vervangen door bordjes van kunststof. 
Eveneens verdwenen typische oude roodkleurige 
bordjes met opschrift 11 Door deze steeg mag niet 
met p<iard en wagen gereden worden••, o . a . Ooster
kerksteeg en Appelsteeg. 

- Plan van Openbare Werken het straatbeeld te 
verrijken met nieuwe urinoir-bouwwerkjes aan 
Kerkplein, Claes t1olenaersgang, Noorderplan t soen, 
Turfhaven, Vollerswaal. 

NU JVJET RECHT EEN GROTE GAPER ! ! ! 

® 



OVER PANDEN VAN ,,OUD-HOORN'' 
BREED 12 

In 1971 bestond de 11 tJ.V. de goedkope ijzer- en houtwinkel Jacob Blokker Pzn. 11
, t hans ge

vest igd te Amsterdnm, 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum schonk de onderneming 
aan de Vereniging 110ud-Hoorn 11 het pakhu is met erf , staande en gelegen te Hoorn aan het 
Breed, plaatselijk genumme rd 12 . 

••• staande en gelegen te Hoorn aa.."'1 t et 
Breed , plaatselijk ger.UJJr:lerd 12 •.• •• 

Het geschonkene mocht a l leen worden ge
bruikt voor cultu rele doeleinden , behou
dens 11 het achterstuk", dat a l s bedrijfs
ruimte d ienst kon blijven doen , mits er 
geen onde rneming zou worden geves tigd, 
gelijkwaardig aan de Blokke rzaken. 

Voo r we echter konden beg innen met de 
cultuur en een goede bedrijfs u i toefening 
moest e r met he t voornoemde pakhuis nog 
wel het een en ander gebeuren . 
Het gebouw verkeerde i n slechte staat . 
De eenvoudige 17e- ecuwse kl okgevel miste 
de bekroning; op enkele resten na was 
de pui zéér gewijzigd, r ame n waren veran
derd in slord ig afgedekte gaten om mate
rialen naar binnen te hijsen en het bin
nenwe rk was op a l Je mogelijke manie ren 
veranderd of ges loopt. 
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Ook de firma Bl okker was hiervan op de 
hoogte en zij stelde een aanzienlijk 
bedrag beschikbaa r om de noodzakelijke 
reparaties te laten ve rrichten. 
De bekende instanti es zagen weinig in 
resta uratie en ook het Bestuur van 
110ud - Hoorn 11 aarzelde begr ijpelijke rwij s 
om deze schenking te aanvaarden. 

Er we rd wat over en weer gepraat en 
geschreve n. Het Bes tuur van 110ud-Hoorn 11 

nam de heer D. Breebaart als adviseur 
in de arm. Na grondi ge oriEntatie zag 
de heer Breebaart we l mogelijkheden om 
tot een goede oplos s ing te komen. 
t1e t de voor hem kenmerkende moed en ver
s tand i g be lei d toog hij aan het werk. 
Na in tensief overleg s l aagde hij erin 
de firma Blokker zover te kr ij gen dat 
z ij een totale resta urat ie van he t pand 
zou voor-financieren. Toen was de 
beurt aan Rijk, Provincie en Gemeen te 
om subsidie- aanvragen gestand te doen. 

Ook dit lukte. In samenwerking met 
arch itekt W.J. Loomans werd een kundig 
restau ratieplan opgeste ld. 

Di t plan hield onder meer in: 
Het geheel optrekken van de voorgevel. 
Het op- en inrichten van het voorhuis . 
Het herstellen van de vloeren op de 

verdiepingen . 
Het afhakken en opnieuw aanbrengen van 

het stucwerk. 
Het beschieten van het dak en het weer 

aanbrengen van oude pannen en 
vorsten. 

In de ja ren 1972/73 vond de restaura
tie plaats, uitgevoerd door de firma 
Ha khoff . 

In 1974 stond er ter p l aatse weer een 
pand, dat in elk opzicht het aanzien 
waard is. 

Op 19 oktober 1974 vond de open i ng plaats . 
Fam i lie leden van de 11 Blokkers 11 en ta l 
rijke autoriteiten waren aanwezig . 



110ud-Hoorn 11 had een expos1t1e ingericht 
en het ''Tekengenootschap Debutade van 
1 j uni 186611 stelde werkstukken ten toon 
vanaf 1870. 
Debutade betrok name] ijk de verdiepingen 
van het pand en zorgde voor een goede 
inr ichti ng daarvan. Het energieke Bestuur 
van het 11Genootschap11 onder leiding van 
de heer Van Delft ontplooide bijzonder 
veel activiteit om er iets goed van te 
maken. Mede met hulp van de zeer actieve 
leden slaagde dit volkomen . 

Vraagt u maar eens een bezoek aan bij 
Debutade; men zal u stellig alles gaarne 
laten zien. 

De firma Al las van Heezen betrok het be
drijfsgedeelte en richtte dit doelmatig 
in voor de reparatie van allerlei machi-

kon een monument behouden blijven dat 
thans nog alle dagen velen van dienst i s . 

Breed 12 laat overduidelijk zien : 
We hoeven niet te slopen, maar met goede 
samenwerking kunnen we bewaren en toch 
bouwen. 

Dit was het wat de panden betreft. 
Het is te hopen dat á 11 e 1 eden van 11 0ud
Hoo rn11 zich bewust zijn van het prachtige 
bezit van de Vereniging. 
Nu de laatste jaren de onderhoudskosten 
met angstwekkende snelheid stijgen, denk 
bijvoorbee ld eens aan de verzekeringspre
mies, is een 11onderhoudsfonds 11 panden, 
waaraan álle leden bijdragen, wellicht 
géén overbodige luxe. 
Denkt u daar eens over. 

nerieën. A. de Graaf, 
In de sobere, maar toch zo echt "Holland- archivaris. 
se'' bakstenen gevel her innert een eenvou- N.B. Een uitstekend artikel over de 
dige gedenksteen aan de schenkers: stichter van he t 11 Blokker-concern11 is te 
"Dit pand is aan Hoorn geschonken door vinden in de bundel van het h istorisch 
de ervan van J. Blokker Pzn., ter genootschap Oud Wes t -Fries land: "Er is 
nagedachtenis aan hun ouders MCMLXXIV". maar één zegge één Ja cob Blokker Pzn. 11 

Werkelijk met moed, beleid en trouw bundel 44, 1977, auteur Hans Rijswijk. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NIEUWE CURSUS BOUWKUNST IN HOORN 

Binnenkort, dat wil zeggen in september (eerder dus dan in vorige jaren) start ijs en 
weder dienende voor de derde keer de cursus "Bouwkunst in Hoorn". 
Belangstel lenden worden geïnformeerd over wetenswaardigheden op het gebied van de his to
r ische architectuur, toegespitst op Hoorn. In de ze leergang worden de volgende onderwerpen 
behandeld: ten eerste de algemene theorie van diverse bouwkunststromingen: Gotiek, 
Renaissance, Barok, Classicisme, de Lodewijkstij len en de 19e-eeuwse richtingen; 
vervolgens worden onderdelen van gebouwen behandeld: geveltypen, het interieur door de 
eeuwen heen , de bouwmaterialen; verder worden de bekendste monumenten van Hoorn behandeld 
en een aantal daarvan nader 11geannalyseerd 11

• 

Dit alles wordt geïllustreerd met tekeningen, foto's, dia-series en bouwmateriaal. 
Na afloop wandelen we een aantal keren op zondagmorgen door de binnenstad om het geleerde 
aan de realiteit te toetsen; dan worden ook een aantal inte rieu rs bezichtigd. 
Deze cursus zal bestaan uit vier à vijf lesavonden van 19.30 tot 21.30 uur (waarschijnlijk 
's-maandags) en twee rondwandelingen van 10.00 tot 12.00 uur. 
De kosten bedragen ongeveer f 15,-- (voor organisatie en l esboekje). 
U kunt zich schriftelijk of telefonisch opgeven bij de heer J.M. Baltus, 

Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn; 
telefoon: 10220. 

Maximum aantal deelnemers is 20. Daarna ontvangt u bericht over plaats en tijdstip van 
de eerste lesavond. 



BIBLIOGRAFIE-CLUB ''OUD-HOORN'' 
De Vereniging "Oud-Hoo rn 11 te 1 t een groei end 
aantal leden . De interesse van die leden kan 
behoor! ijk verschillen . 
Sommige mensen interesseren zich b ij voorbee l d 
al leen in oude gevels en panden, anderen zijn 
geïnteresseerd in de historie van de stad . 
Een belangrijke bron om interessante zaken 
over Hoorn aan de weet te komen zijn de 
overbekende boeken van de schrijvers Vel ius, 
Abbing, Kroon en Kapteyn, Room en Kerkmeyer. 
Er is echter meer gepubliceerd over Hoorn 
als deze werken. 
Vaak zijn het art i kelen uit dag-, week- of 
maan db laden , waar de 11 leek11 niet direkt over 
beschikken kan . 
Reden: het abonneren op diverse bladen zou 
een vermogen gaan kosten en bovendien is 
het een gigantische klus om alles bij te 
moeten houden wat er over Hoorn verschijnt . 

Toch zijn er onder de leden van 110ud-Hoorn 11 

mensen , die proberen zo goed moge! ijk op 
de hoogte te blij ven . 
Zij snuffelen en zoeken in allerlei "hoe
ken en gaten" om interessante artikelen 
te vinden die op Hoorn betrekking hebben . 
Als die artike l en gevonden zijn is een 
kopieerapparaat vaak hun hulpmiddel om 
over deze artikelen te kunnen beschikken . 

Een aantal leden van "Oud-Hoorn", die el
kaar regelmatig treffen en dan gegevens 
en informati e uitwisselen zijn nu met het 
plan gekomen in dit kop ieëren en ige lijn 
te brengen. 
Het lijkt hun een aard i g idee om te gaan 
werken aan een bibliograf ie van Hoorn . 
Naast de pas verschenen (en nog verkrijg
~re) werken zijn er dus de artikelen 
die op niet zo grote schaa l en niet ver-

gezeld van veel publiciteit zijn uitge
geven. 
Toch zijn ze erg interessant en de moeite 
waard om op te nemen in het arch ief 
11 Hoorn 11

• Zij willen samen een soort club 
oprichten van mensen, die over die min
der gangbare artikelen willen besch ikken. 
Deze artikelen zouden losbladig op 
A-4 formaat moeten verschijnen en zo 
geperforeerd zijn, dat ze i n een 23-rings 
mul to- map kunne n worden opgeborgen . 
Uitgave 2x per jaar (ongeveer 50 pagina 1 s) . 
Wie interesse heeft om mee te doen met 
deze club kan kontakt opnemen met de 
koördinator van deze groep, Willem 
Vinge rhoed , 1 t West 4 te Hoorn (tele-
foon nr . 18994). 

Het ligt in de bedoeling dat het eerste 
exemplaar van deze bibliografie binnen 
2 maanden verschijnt. 
In dit deel zullen worden opgenomen de 
volgende a r t i kelen : 

1. Kaag, B.: Bedelaardij en een 
bedelaarswerkhuis te Hoorn . 
24 pagina 1 s Hoorn, 1980 . 

2. Rem, S. :Historie Oosterei land . 
10 pagina 1 s Hoorn, 1976 . 

3. Bibliografie van Hoorn. 
Over de jaren 1975, 1976, 1977, 1978 , 
1979 uit West -Frieslands Oud en 
Ni euw en het tijdschrift "Holland". 

4. Artikelen, die voorkomen in deze 
bibliografi e en niet meer te ver
krijgen zijn . 

\! . Vingerhoed. 

Niet alles kan ineens. Dat geldt ook voor het uitvoerin gsplan Beschermd Stadsgezicht. 
En dat geldt zeker a ls het plan een grote omvang heef t . Om een goede planning en voort
gaan t e verzekeren wordt daarom een meerjarenplan opgeste l d, waarin omvang en tempo van 
het restaurati ep rogramma is opgenomen . 
De gemeente heeft daarmee de gelegenheid om aan te geven waar zij ze lf een actief ver
nieuwingsbel e id wil voeren; zij kan erin opnemen in hoeverre rekening kan worden gehouden 
met particuli ere restauratie- initiatieven . 
Bovenal is het meerjarenplan van belang voor gemeente en Rijk, vanwege de financiële 
consequenties; de reservering van geldmiddelen op lange termijn , begrotingen etc. 

® ~ 



Het Raadsbesluit 
De raad van de gemeen t e speelt een be
langrij ke ro l in hP. t gehee l van voorbe
reidingsac tivi t e it1!n en de uitvoering van 
het Beschermde Stadsgezi cht. 
De gemeente kan v i a ~en Raadsbesl uit aan
geven welke geb i eden a l s pl angebied zul 
len worden aangewezen en welke soo r ten 
s tads ve rn ieuw i ngs pl annen daarvoo r zul len 
ge lden. 
Dit Ra adsbeslu it kan vooruit lopen op de 
totstandkomi ng van de bestemmingsplannen, 
maar in elk ge val za l een begin moeten 
zijn gemaak t me t het opstellen van het 
uitvoeringspl an, waa raan bijvoorbeeld de 
voorschetsen voor het bestemmingsplan 
ten grondsl ag. 

Di t al l es i s nodig om de noodzake li jke 
financiële steun van het Rijk te verkrij
gen . Het Rijk wens t immers daarvoor een 
duidelijk inz icht omtrent de bedoelingen 
van de gemeente op ko r te en lange termijn . 
De Raad kan z i ch natuu rlijk niet direkt 
tot in a l l e deta il s ui t spreken over de 
toekomsti ge ontwikke li ngen. 
Op basis van de ee rde r genoemde schet sen 
kan de gemeen t e natuurl i j k we l zich in 
hoofdzaken ove r een aanta l pun ten uit
s p reken , zoals : 
1. De te handha ven of te wi j zi gen delen 

van he t stra t e npa troon. 
2. De te handhaven of t e verwijderen be

bouwing en de g lobale bestemming die 
men ter pl ekke wil geven. 

3. De gaten in de s traatwanden, die moe
ten worden gevuld en de globale be
stemming van de nieuwe bebouwing . 

4. De globale bes temm ing van grotere ter
re inen die bijvoorbeeld door afbraak 
zijn vrijgekomen of gaan vrijkomen . 

Daarbij kan dan he t meerjarenplan ge
voegd worden en de verwe rvingsschets 
met een 1 ij st van de te verwerven perce
len . 
De gemeente brengt , zoals gezegd , het 
Raadsbes lu i t t er kenn is van he t· Rij k. 
Immers: de gemeente kan op basis van 
het Raadsbeslu i t een subsi d ie verkri j 
gen van de Mini ster van C.R . M. 
Omdat het in de meeste gevallen gaat om 
een gemeenschappel ijk restauratiepro
gramma van twee depa r tementen (V.R.O . 
en C.R.M.) moe t het Raadsbesluit ook 
ter kennis worde n geb racht van de Minis
ter van V.R.0. 

Particulieren di e willen restaureren , 
dienen haar s ubs idi e- aanvragen in b ij de 
gemeente, di e daarvoor dan weer kontakt 
opneemt me t de be t reffende Ministeries . 
De gemeente kan voor haar eigen te res 
taureren panden rechtstreeks subsidie
aanvragen bi j he t Rijk i ndienen. 
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Er i s aan het subsidiebeleid nogal wat 
gesl eute ld de l aatste jaren. 
He t i s de rha lve niet goed mogelijk in 
een art i ke l exac t aan te geven wat de 
subs i d ie- moge li j kheden per geval zullen 
kunnen z ijn, temeer daar e r twee s ubsi 
di everlenende Min isteries zi j n met apar te 
rege l i ngen , die gedee lteli j k el kaar aan
vu 11 en . 

Het ve rd i ent de r ha lve aan beve l i ng bij 
res t au ratiep lannen vooraf deze moge l ij k
heden goed te onde rzoeken om teleu rstel
] ing t e voorkomen. 
~ade re gegeve ns omtrent de door de ver
schil lende Ministeries gehanteerde sub
sidi e-rege lingen zijn te vinden in het 
boekje "Ve rni e uwde Stad", uitgegeven 
door de Staa tsuitgeverij . 
Kosten f 5,75, over te maken op postre
kening : 42.53.00 ten name van de 
Staats ui t geve rij te ' s-Gravenhage. 
Het bes t e lnumme r is 240. 133 . 75 (titel en 
gewenst aanta l vermelden) . 

11och ten er ten aanzien van de in dit e n 
omgaande art i kelen ge noemde zaken nog 
vragen r i jzen , dan kan men b ij de vol
gende i nstant ies t e recht : 
1. Voo r zaken betreffende monumen t enzo rg : 

Ri j ksd ienst voor de Monumentenzo rg , 
Broede rple i n 41, Zeis t 
( te l. 03404 - 28122 ) . 

2 . Voo r za ken be treffende woningverbete
ring: 
Cent ra le Directie van de Volkshuisves 
ting, Directie Stadsvernieuwing, 
Van Alkemadelaan 85, Den Haag 
(tel . 070 - 264201 . 

Ook de Direc ti es van de Volkshuisvesting 
in de ve rschill ende provinciehoofdsteden 
kunnen vragen beantwoorden. 

• •.• d i t kan he t resul t aat ~ijn ! 



Aan de Reductie van "Oud-Hoorn". 
Geachte Redactie, 

Bijgaand de klacht van een ~an, die al 66 jaar in Hoorn woont en zeer verbolgen de meer 
en minder belangrijke gebouwen ziet verdwijnen naar elders. 
Bovendien nog even dit: onlangs werd er een vernieuwing aangekondigd van de Noorder
straat (bestrating) met de Noorderstraatburq. Waarvoor natuurlijk het volgende geldt: 

Oh eeuwenoude Waterpoort 
Wat gaat er nu gebeuren 
Rondom U heeft men 'tal vernieuwd 
Maar waar blijven Uw deuren? 
Uw haken zijn er alle vier 
Wat kan men meer verlangen 
Dan dat men, na vernieuwing, er 
Weer deuren in gaat hangen. 

Wc:ntzijn bij de vernieuwing van de Korenmarkt de afmeringsringen verdwenen, bij het 
vernieuwen van het Nieuwland heeft men ze ook maar weggelaten. 

P.S. 

Hoogachtend, 
(w.g.) 
H. Ooijevaar 
Goudsmidsstraat 10. 

De ringen om aan af te meren zijn ook uit de Nieuwlandwallen 
verdwenen wegens te oud en te du~r om te vernieuwen. 

1 
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1 Als ik zoo door ons stadje loop 

Dan is het net een uitverkoop. 
Hele panden, gevels, schuren 
Verdwijnen naar de Oosterburen. 
Dan denk ik, ook al klinkt het raar: 
Wanneer staat ook ons raadhuis daar? 
Als dat zo is, kan RAAD uitpluizen 
Wat gaat er nu weer naa r Enkhuizen. 
Het duurt niet lang, of we zijn hier 
Enkhuizen's Hofleverancier. 
Misschien is stra~s Mariatoren 
Museevisitekaart van Hoorn. 

Twee pandjes Achter op he t Zand 
Verdwenen eerst naar 1 t Oosterland. 
Het winkeltje van Pekelharing 
Was voor 1 t museeeen openbaring. 
Het winkeltje van Schekkerman 
Ging ook al mee er achteran. 
En daarvoor kwam bij ons als dank 
De koude gevel van een bank! 
De gevel van de apotheek 
Kwam ook 11 im Frage11 naar het bleek 
Als zes de 11 Paa rdepotenke rk11 *) 
Die sluit het Hoornse sloperswerk! 

Straks gaat wellicht het Tribunaal 
En ook de Waag gaat aan de haal 

En onze grote man Jan Piet 
Zien we dan staan in het verschiet ! 
Misschien draait hij, na al 1 t gedoe 
Zijn bi ik naar Indonesië toe. 

Bij d'oude dingen hier in Hoorn 
Behoorde ook de \/atertoren. 
Die heeft men hier omlaag geklauwd 
f1aar DA/\R niet netjes opaebouwd. 
ttet bovenin een restaurant 
t1et uitzicht over stad en land. 
Dan kon men late r zeggen: hé, 
Het kenteken van Hoorns musee. 

Gelukkig is 1 t nog niet zo laa t 
We hopen, dat de Hoornse Raad 
Zich daarom honderdmaal bedenkt. 
En voortaan, voordat ze wat schenkt, 
Zich van die slechte weg bekeert 
En 't zelf houdt en het RESTAUREERT! 

Wi 11 co. 

*) p aardepotenkerk is de vo l ksbenam ing 
voor de Paardenstal Jen van één van 
de vroegere hogere Hoornse heren, 
vJaarin later de /\postol ische Zendings
gemeente zijn diensten hield. 
Vandaar de benaming. 

1 
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Il BEDELARIJ EN EEN BEDELAARSWERKHUIS 
Voor u ligt een gerleelte van mijn eindskriptie voor de Lerarenopleiding U.L.-V.U. in 
Amsterdam. De skriptie draagt als titel ' 'Bedelarij en een bedelaarswerkhuis 11 en telt 
3 hoofdstukken. De eerste twee behandelen de visie van de tijdgenoten op bedelarij, het 
derde hoofdstuk beha~de l t de historie van het bedelaarswerkhuis, dat in Hoorn 10 jaar 
lang funktioneerde (18 17-1827). Nu is het de gevangenis Oosterei l and. 

Bevo 1 ki ng 
In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag 
bevindt zich een bevolkingsstaat betref
fende het bedelaarswerkhuis in Hoorn uit 
1819 . Hieraan zijn de onderstaande gege
vens voor een belangrijk deel ontleend. 
Er bevinden zich in december 1819 684 
personen i n het huis. 280 personen van 
het mannelijk ges lacht en 394 personen 
van het vrouwelijk geslacht. 
Er zijn dus ruim honderd vrouwen méér 
dan mannan. 104 personen blijken recidi-
vist. 
Hieronder volgt een overzicht van de 
leeftijdsopbouw van de bevolking: 
1 - 12 jaar 65 personen 

12 - 20 jaar 99 personen 
20 - 30 jaar 170 personen 
30 - 40 jaar 123 personen 
40 50 jaar 127 personen 
50 - 60 jaar 61 personen 
60 - 70 jaar 25 personen 
70 - 80 jaar 7 personen 
80 - 90 jaar 2 personen. 

Het gros van de personen in het huis , 
420 personen, is tussen de 20 en de 50 
jaar met een piek tussen de 20 en de 
30 jaar (170 personen). Opvallend is het 
grote aantal kinderen, namelijk 65 of 
10%. 

Hieronder volgen, in de eerste kolom 
de belangrijkste plaatsen van herkomst 
van de bedelaars. In de tweede kolom de 
voornaamste plaatsen waar bedelaars zijn 
opgepakt en door de schout of burgemees
ter zijn uitgeleverd: 
laatste woonplaats: opgepakt te: 
Amsterdam 79 Hoorn 100 
Rotterdam 47 Amsterdam 79 
Hoorn 37 Rotterdam 49 
Alkmaar 25 Alkmaar 19 
Haarlem 19 omringende 
Utrecht 15 dorpjes 211 
Edam 9 
Leiden 8 
Den Haag 8 
zwervend 89 
omringende 
dorpjes 68 

Bevreemdend is dat van de 684 personen 
er slechts 211 daadwerkelijk opgepakt 
zijn op het platteland. 
t1et gaat er immers alti j d van uit dat 
de bedelaars vanuit de stad naar het 
relatief meerwelvarende plattelend trek
ken. Dat wordt in deze cijfers niet ge
heel bevestigd. Het is niet onmogelijk 
bij de schout van de dichtsbijzijnde stad 
die dan weer zorgt voor opzending naar 
Hoorn: 20 konden de dorpen dan de kosten, 
verbonden aan de opzending, ontlopen. 
Voor de geboorte- en sterfteci j fers is 
Klaas van Voorst mijn belangrijkste bron. 
Over de jaren 1'819, 1820 en 1821 lezen 
we de volgende cijfers: 

geboortes 
overleden 

1819 
12 

99 ( ! ) 

1820 
--5 

66 

1821 
---if 

38 

De cijfers over 1818 heb ik nergens 
kunnen vinden: het sterftecijfer over 
1819 is absurd hoog te noemen: 99 perso
nen of 14,5%. Volgens een andere bron 
zijn er over het betreffende jaar 103 
doodskisten geleve rd aan het gesticht 
waarmee het jaar 1819 in een nog schri l 
ler daglicht komt te staan. 
De oorzaken van een nog nader te omschrij
ven oproer in dat jaar houden waarschijn-
1 ijk direkt verband met het hoge sterf
tecijfer. 

Enkele malen komt er een verzoek bij de 
gouverneur om bepaalde inva l ide bedelaars 
in Hoorn op te nemen in Hoorn. 
Een dergelijk verzoek wordt zelden 
gewei gers. 
Diverse malen wordt er door een schout 
geklaagd omdat Hoorn een bedelaar terug
zendt. Redenen voor dergelijke retour
zendingen heb ik niet terug kunnen vinden. 
Een bedelaar voor de eerste maal opgepakt 
blijft een half jaar, voor de tweede maal 
opgepakt een jaar, voor de derde maal 
opgepakt anderha l f jaar enz. enz . 

Het dagelijks leven 

Il 

Hier zien we dat het gros van de bede
laars afkomstig is uit de stad, namelijk 
90%. Dit was reeds bekend als hypothese 
die hier dus duidelijk wordt bevestigd. 

Het is moe il ijk om aan de hand van de 
min of meer fragmentarische archiefgege
vens een beeld te ichetsen van het dage-
1 ijks leven in het gesticht. Toch heb ik 
een poging gewaagd. 
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Uit 1823 is een volgende beschrijving 
bekend van de hand van Jacob van Lennep 
die op zijn voetreis door Nederland de 
onderstaande aantekening maakt over het 
werkhuis: 
"Dit gesticht ligt afgescheiden van de 
stad, in het water. 
Bij het inkomen vindt men er ter 1 s linker
hand de keuken, met drie grote kuipen op 
ketel s, vervolgens de eetzaal der mannen 
en hun werkplaats waar zij z ich met het 
maken van karpetten, tafelkleden , netten 
enz . bezighouden . Allen zagen er slecht en 
vervallen uit . Ene bovenzaal was voor 
gebrekkigen bestemd, die lichter werk deden . 
De vrouwen waren met spinnen en breien in 
een ander vertrek bezig. In haare eetzaal 
stond de predikstoel waar een hervormd 
leeraar en een roomsch pastoor dienst deden. 
Ook de schoo l trok onde aandancht, waar de 
ondermeester dertien kinderen les gaf: 
sommige leerli ngen waren 20 jaren oud. 
De z iekenzalen schenen wel in orde . 
De produkten der gemaakte goederen werden 
voor het huis bestew.d, doch men vindt er 
wein i g of geen vertier aan, daar het a l leen 
slechts voor liefdadige bestellingen gevon
den wordt. 
De mannen en vrouwen zien e l kaar nooit dan 
in de kerk van ver. Ook de getrouwden zijn 
van een geschei den. Lazen de direkteuren 
nooit dat de mensch nooit sche iden zal, 
wat God vereen igd heeft? In de kinderkamer 
vonden wij een pasgeboren kind, waarvan de 
moeder die nacht overleden was." 
Tot zover Van Lennep. 

Blijkens de begroting van 1819 bestaat de 
staf van het gesticht uit twaal f personen 
die hieronder volgen tezamen met hun 
sa 1 ariër i ng: 
1 direkteur 
1 sekretaris van toezicht 
1 schoo 1 mees ter 
5 suppoosten 
2 politiemensen 
1 catech iseermeester 
1 krankenbezoeker 

f 
f 
f 

(p.p . ) f 
(p . p . ) f 

f 
f 

1.200,--
150, --
300,--
360, --
300, --
300,--
300,--

Hiernaast funktioneerde e r een hoofdbestuur 
dat de uiteindelijl~e besli ss ingen nam. 
Voor zover ik heb kunnen nagaan was dit uit 
zes mensen bestaand bes tuur onbezoldigd . 
Er is één vrouwelijke suppoost speciaal 
belast met het toezicht op de kinderen en 
het linnen ( ••• ) , twee andere vrouwelijke 
suppoosten zijn belast met het werk op de 
"ziekenkamers" en de werkzalen voor vrouwen. 
Het aantal kinderen dat onderwijs geniet 
in het werkhuis is niet bekend . 
Wel worden er voor 1820 28 "bijbe lsche 
geschiedenissen" bij!)ekocht. Ook is er 
geld voor andere, niet nader gespecif i
ceerde leerboeken . Ze lfs is er nog een 
klein bedrag voor prijzengeld voor die kin 
deren die s 1 agen ( ••• ) • 
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De mannen dragen over het algemeen een pet 
te rwijl de gehele bevolking op klompen 
loopt . Over de verdere kleding mogen we 
aannemen dat die uit lompen heeft bestaan. 
Ze wassen zich niet vaak en als dat wel 
gebeurt dan gebruiken ze raapolie en 
groene zeep . 

Het water is afkomst ig uit een regenbak 
met een totaalinhoud van 2.920 emmers. 
De bedelaars worden éénmaal per dag 
ge lucht op de binnenplaats . Deze binnen 
plaats wordt halverwege 1819 bestraat. 
Daarvoo r is het niet meer dan een modder
poe 1 en "schade 1 ij ck voor de gezondheid 
en de reinheid der bewoners". 
Bovendien komen al le uitgangen erop uit. 

Leken de ziekenzal en ten tijde van Van 
Lennep 's voetreis in orde, in 1818/'19 
zijn ze dat zeker niet. Uit klachten van 
het hoofdbestuu r aan de gouverneur van 
jan uari 1819 blijkt dat de ziekenzalen 
veel te laat zijn. Wél is alles eraan 
gedaan om "den toegang van verschen 
dampkringlucht te bevorderen". 
Op verzoek van een vorige geneesheer ZIJn 
er al roosters onder de muren aangebracht . 
Uitbouw li jkt hoognodig gewenst. 
Van enkele weken later dateert een ver
trouwelijke brief van de chirurgijn van 
het gesticht aan de gouve rneur, waarin 
het klachten regent: te lage ziekenzal en, 
te weinig ventilatie op de zalen ; 
nauwelijks of geen afscheiding tussen de 
besme ttelijk zieken, de huidzieken , 
andere zieken en gezonden . 
Door te weinig vent ilatie en te weinig 
personeel heerst er én in de werkzalen 
én in de ziekenzal en een ondragel ijke, 
walgelijke stank. 
De chirurgijn wil er zeker twee zieken
moede rs bij hebben en vraagt zeer drin 
gend om het geld dat de verbouw moge li jk 
maakt. 
Dage lij ks hebben 70 à 80 personen 
(10 à 12%) medische verzorging nodig . 

Zoals Van Lennep al schrijft wordt de 
geestelijke verzorging waargenomen 
door een rooms pastoor en een hervormd 
predikan t. Er zijn gemiddeld zo'n vijf
honderd hervormden in het huis . 
Door de komst van het werkhuis moet er 
voor Hoorn een vijfde hervormde predikant 
worden aangesteld wat na veel moeite 
mogelijk wordt in 1820 . 
De overleden bedelaars worden begraven 
op een terrein achter het gesticht. 
Op 27 maart 1819 willigt de gouverneur 
een verzoek in van de "Hoofdcommissie 
tot de zaken der 1·s raë 1 i eten" om over 
d ie overleden personen te beschikken met 
het Joodse geloof. 



Tot zover mijn bescheiden rekonstruktie 
van da tgene wat bedel aars en staf zoal 
bezighielden. Het i s u iteraard verre van 
vol l edig. De bronnen staan mij echter 
niet toe dieper op een en ande r in te gaan. 

Een oproer 
Op de warme maanda9morgen van de achtentwi n
tigste juni 181 9 lopen de zaken in het 
bede laarswerkhuis uit de hand . Er b reekt 
een oproer uit in de mannenzaal. 
Het hoofdbestuur gee ft van de rel de vol
gende beschrijving: "Het smart ons Uwe 
Excellentie he t navolgende te moeten 
berigten, op maandagmorgen den 28 juny 
ontstonden er i n het bedelaa rswerkhu is 
onrustige bewegingen en wel voornamelij k 
in de mannenwerkzaal; men viel de dienaar 
van de p l icie voor het gestigt geweld
dadig aan, overwe ldigde hem gehee l, zijne 
wapens werden hem afgenomen en geb roken, 
een suppoost welke te r assis tent ie 
toeschoot we rd insgelijks omsingeld . 
Een gedeel te van het gemeen drong door 
tot in de manneneetzaal en er mankeerde 
maar weinig aan of de geheel e menigte 
oproe rlingen had z ig den uitgang naar 
buiten weten te verschaffen" . 
Door i nterventie van de direkteu r wordt 
een en ander verh i nderd . 
De bes chrijving besl uit met te vermel den 
dat de voornaamste aanleggers ten over
staan van de gehe le gestichtsbevo l king 
lijklijk zijn gest raft. 
Tevens lezen we het verzoek om een 
"milita ire magt" die dan bij het werk
hui s geplaatst moet worden . 

Van zes tien august us 1819 datee rt een 
bri e f van de mini s ter van Binnen l andse 
Zaken aan de gouverneur van Noord -Hol 
land waar in speciale opheldering wordt 
gevraagd, niet a l leen over het gebeurde 
doch in het bijzonder over "de oorzaak 
of den grond di e aanleiding tot het 
ge beurde heeft gegeven". 
De reaktie van de gouverneur he b ik n iet 
kunnen achterhal en, zodat ik naar de 
oorzaak van he t gebeurde slechts kan 
g i ssen . Ik neem aan dat de slechte leef/ 
werkomstandigheden in het gesticht er 
dire kt mee te maken hebben gehad. 
De s ituatie escaleert door de grote hitte 
en droogte d ie in de zomermaanden van 
1819 ons land teisterden. 

Klaa? van Voorst me ldt diverse collectes 
voor de armen, een ernst ige mu izenplaag 
door de voorgaande zachte win te r en de 
ve le klachten over de aanhoudende droogte 
met zijn funest e gevolgen op de prijs 
ontwikkeling der gewassen . Ve rde r meldt 
hij een schr i jnend tekort aan drinkwater. 
Ik neem aan dat een combinatie van 
bovenstaande fakto ren de bel ang rijkste 
oorzaak van het gebeurde is gewees t. 

Over de gevo lgen Zij n de bronnen duidelijke r. 
Van 25 juli 181 9 dateert een br ief van 
de gouverneur aan de ministe r van Binnen
landse Zaken , mede naar aan leiding van 
het schrijven van de Procureur van het 
Hooggerechtshof met een beschrijving van 
de rel en de aanbeveling een militaire 
verste rk i ng van 12 à 14 man bi j het werk
hu is te plaatsen ter handhaving van de 
rust en o rde . 
14 oktober volgt er een ber icht van de 
"Staatsraad belast met de direktie der 
Staatssecreta riën" , waarin de gouverne ur 
wordt geïn formeerd over het feit dat 
Willem 1 ten gevolge van de ongeregeld 
heden in Hoorn bevolen heeft dat de 
najaarsexce rc itie het garni zoen uit 
Den Helder naar Hoorn wordt gedirigee rd 
om de wach t te betrekken bij het werkhuis. 
Klaas van Voo rst meldt hun komst op 
20 oktober . Hij laat z i ch nogal laatdunkend 
uit over hun fysieke toestand: "he t waren 
mees t oude onderoffi cieren met vrouwen en 
k inderen en ook gekwetsten, verminkten 
en zieken". 

Bert Kaag. 

Opmerki ng van de redaktie: 
De redakti e overweegt de s kriptie, waaraan 
het bovenstaande fragment is ontleend, in 
z i jn gehee l op de een of andere mani e r te 
vermeni gvu ldigen. 
De leze rs van "Oud-Hoorn" die belangste l-
1 i ng hebben voor d it werk van Bert Kaag 
kunnen kontakt opnemen met de heer H.W . 
Saaltink, l tal iaanse Zeed ijk 24-26, 
1621 AH Hoorn (tel. 02290 - 10319) . 



*************************************** • * • * 
• VAN DRIE MOLENS EN EEN STOOMGEMAAL * • * • * 
*************************************** 

De gesch iedenis van de mo lens en de sluis bij de Schell inkhoute rdijk (Westfriese Omringd i j k) 
moet al erg oud zijn, getu i ge het f e i t dat in de overwelving van de pe rs leiding onder deze 
dijk tot 1977 een s t een i ngemetseld zat met het jaarta l 1561 (zie foto). 
Deze bijdrage - voor zover uit de archieven van het Waterschap de Oosterpo l der in 
Drechter land bekend - begint in het jaar 1812. Voornoemd Wate r schap was overigens voorheen 
het ove rkoepelend orgaan van de Banne Hoorn, de Banne Blokker en de Banne Zwaag. 

De Oosterpolder - vroot 1669 ha en 82 are -
werd in die tijd bem3len door drie vijzel
windmolens, al Jen staande in de onmiddel-
1 ijke nabijheid van de uitwateringssluis 
aan de Zuiderzee, op de banscheiding 
tussen Hoorn en Westerb l okker. 
Het betreft hier de Laanmolen (aan het eind 
van de Veenenlaan)., de Middelste of Kleinste 
Molen (d ie op de plaats van het l atere 
stoomgemaal was gebouwd) en de Dijkmolen 
(die beneden de Sche l linkhouterdijk stond, 
vlakbij de thans nog in gebruik zijnde 
s 1 ui s). 
Eeuwen lang hebben deze drie molens het over
tol I ige water vanuit de Oosterpolder in de 
Zuiderzee gemalen. Omstreeks 1870 stelde 
het Molenbestuur echter voor om op de 
plaats van de Mi ddelste of Kleinste Molen 
een stoomgemaa l te laten bouwen. 
Wel, dat werd lang niet door iedereen in 
dank a fgenomen. Zoiets kostte puur zo 1n 
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zoot geld en daar moest je zonder bewijzen 
niet bij de Westfriezen mee aankomen. 
Een petitie van 135 belanghebbenden werd 
ingediend: 11 De drie bestaande molens kon
den de zaak heel b(~St aan! 11 

Maar het Bestuur g;if geen krimp en op 
17 apri l 1873 vond de aanbesteding plaats 
in het Nederlandsche Koffiehuis van 
Cornelis Reinderhoff aan de Kaasmarkt te 
Hoorn. 
Er waren elf inschrijvingen. De hoogste 
voor een bedrag van rond f 33 . 000,-- en 
de l aagste voor f 25.990,-- . Aan Pieter 
Jan Blaauw, aannemer te Hoorn, werd het 
werk gegund. 

De bouw begon: Het gemaal we rd voorzien 
van een v i jze l stoomtuig p l us Gal lowai
kete~ met een verwarmingsoppervlak van 
60 m alsmede een imponerende schoorsteen . 
De vijzel had een middel 1 ijn va n 1.80 m. 



0 
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Een van de drie vijzelmolens die de Oosterpolder bemaalden: 
de Dijkmolen aan de Schellinkhouterdijk (afgebroken in 1915). 
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en een wateropbrengst per minuut van 20 m3• 
(Thans in 1980 is dat 300 m3 voor beide 
elektrische gema l en tesamen .) 
In die tijd was het zomerpeil 1.82 en het 
winterpeil 2.02 meter; beide onder AP 
uiteraard. 
Wel: de secretaris van de Oosterpolder -
Barend Leopold Jung - kon met gepaste 
trots het nieuwe stoomgemaal aan alle, 
óók de aanvankelijk zo sceptische, belang
hebbenden laten zien. 

Voordien - op 17 mûart 1873 - was reeds 
overgegaan tot openbare verkoop van de 
Middelste of Kleinste Molen "hebbende een 
vlucht van 78 voet met deszelfs fundee
r ing staande onder Westerblokker, even 
buiten de Oosterpoort te Hoorn, met daartoe 
behoorende roeden, zeilen en touwwerk". 
Koper werd voor f 680,-- C. Blankevoort. 

In 1874 werd G. Koops aangesteld tot 
machinist van het gloednieuwe stoomgemaal. 
Het traktement? f 10,-- per maand voor de 
zes wintermaanden en f 5,-- voor de zes 
zomermaanden, terwijl het uurloon 19 cent 
bedroeg, indien de machine niet in bedrijf 
was. De twee molenaars van respectievelijk 
de Dijkmolen en de Laanmo len moesten het 
ieder in dat jaar doen met een jaarwedde 
van f 99,--, alsmede gratis turf ter 
waarde van f 15,--. 
De Laanmo l en - aan het eind van de Veenen
laan tegenover de fruittuin van C. Visser 
(waarin dat bord stond met de welluidende 
tekst "Een nijdig mens heeft veel gekwel, 
indien het gaat zijn naaste wel'') raakte 
in 1880 buiten gebruik. 

Op de loonlijst van het Waterschap de 
Oosterpolder komt dan nog maar-één water
molenaar voor, die van de Dijkmolen. 
\.lat er gebeurd is met de Laanmolen? 
Het was niet goed meer te achterhalen. 
De volksoverlevering spreekt van brand 
door blikseminslag, maar of dat juist is? 

Oude rekeningen van de molenaars van de Oosterpolder. 
. . ~ 
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Het stoomgemaal van het \-Jaterschap "De Oosterpolder" (gebouwd 
1873) v6ór en tijdens de sloop in 1953. De vierde foto geeft 
een kijkje in de machinekamer van dit voormalige stoomgemaal. 
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Fei t i s dat na de sloop van het stoomgemaal 
in 1953 b ij het egaliseren van de kolk de 
ach tkant ige fundamenten van de Laanmolen 
werde n opgegraven (zi e foto) en • • • uit er
aard verde r ges lecht . 

In 1915 was de capaciteit (wateropbrengst) 
van het gemaa l al 110 m3 per minuut , het 
geen te danken was aan een reconst ruktie 
ui t 1904, waa rbij o . m. de schoo rsteen 
gesloopt werd en vervangen doo r een n ieuwe. 
Het betekende tevens het e inde van de 
Dijkmo le n , die - nu overbodig geworden -
in 1915 werd afgebroken. 
Toch zou deze molen, ruim 60 jaa r later, 
nog eens van zich doen laten sp reken! 
In 1974 - toen geb leken was dat de capa
ci teit van he t e l ekt risch gemaal aan de 
\li 1 lemsweg (bouwjaa r 1953) niet meer opge
voerd kon worden - werd een tweede elek
trisch gemaal gebouwd en een tweede 
pers le iding aangelegd . En jawel hoor -
het kon nauwelij ks anders - me n stu itte 
op de f undamenten van de Di jkmo len. 

Een achtkant van metersd ikke gele steentjes 
met daaronder de tal loze heipalen van 
3 à 4 me ter lang. Het kostte de aannemer 
(Egas B.V. u i t Amsterdam) een week extra 
want "de troep was gewoon ni et uit de 
grond te branden". 
t~ee, leuk was anders ". 

Maa r voor alles is op deze aa rde een t ij d 
van komen en gaan . Ook voor stoomgemal en . 
En zo kwam in 1953 aan het voor vele 
Hoornaars zo vertrouwde beeld van 11hun 11 

stoomgemaal, die overigens dr ie watermolens 
had verdrongen, een einde . 
De machtige tot ieders verbee l ding spreken
de rookpluim boven de schoo rsteen bleef uit . 
Een fonkelnieuw elektrisch gemaal werd 
gebouwd èn het stoomgemaa l verviel tot een 
proo i voor de slope rs (Anno 1980 zouden we 
er zonder meer een museum van gemaakt 
hebben!). 

Die laatste machini st/opz ichter van d i t 
roemruch te stoomgenaal was W. Enge l s, en 
wel van 1946 tot 1~53, waarna hij - noodge 
dwongen - tot aanzijn pens ione r ing in 1970 
deze funkti e vervulde op het nieuwe elek
tr i sche gemaal . Hij werd opgevolgd door de 
hee r P. Haak. 

Niet alleen de dri e wate rmo lens en het 
stoomgemaal, óók het Wate rschap zelf bl eek 
n iet het eeuwige leven te hebben . 
Per 31 december 1972 werd het Wate rschap 
"De Oosterpolder" in Drechter land opgeheven 
en ging op in he t "Waterschap West - Friesland". 
En daarmee waren de laatste herinneri ngen 
voor deze Hoorn en omstreken zo typerende 
"monumenten van welee r" def initief voltooid 
ver leden t ijd geworden . 

K. Korpershoek Jr . 

De Kolkdijk me t op de ach te rgrond het houten bruggetj e dat 
de verbin ding vormde t ussen de Veenenlaan en de Ho l enweg . 

*************************************** 
® 



"Een droge bete, en rust daarbij, 
is beter dan een huis vol geslacht vee, met twist" 

(Spreuken 17 vs 1) 

Dat is de zinspreuk van het eind april 1978 verschenen 
monumentale boekwerk 

Sloot, huis, midden! 
Wat geschied is in Abbekerk en Lambertschaag 

Velen van u hebben inmiddels dit 
door drs. J. P. H. van der Knaap geschreven boek aangeschaft, 

gekregen of er op andere wijze kennis van genomen. 

Honderdachtenzestig pagina's omvattende de gehele geschiedenis 
van voornoemde "stede ende haar ommelanden". Met talloze illustraties 

betrekking hebbende op de periode 12 50 - 1978. 

Een boek dat als het ware een witte vlek op cfe Westfriese geschiedeniskaart 
inkleurde. 

Een kloek boek dat zich buitengewoon leent om als geschenk dienst te doen 
bij jubilea, verjaardagen, St. Nicolaas, Kerstmis e.a. feest- resp. hoogtijdagen. 

DRUK: EDECEA , HOORN 

Een boek om heel blij mee te zijn en te blijven. 
Kortom een waarlijk rijk bezit. 

U kunt dit zo boeiend geschreven en rijk geïllustreerde 
cultuur-historische boekwerk nu nog kopen - de prijs bedraagt f 75,

bij uw boekhandelaar in uw omgeving 
(Hoogwoud, Hoorn, Middenmeer en Medemblik) 

of rechtstreeks bestellen bij: 

UITGEVERIJ EDECEA 
Postbus 7, 1620 AA Hoorn 

(Italiaanse Zeedijk I 6A, telefoon 02290 · 1 48 23) 
(des avonds K. Korpershoek Jr., telefoon 02290 - l 67 96) 

N.B.: Er zal van dit unieke boekwe1·k geen herdmk worden vervaardigd. 

@ 
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